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  .......... و كؤتايي لةةشي سثيةم ب

هصنانة سةر هصنانة سةر .. .. ئيسماعيل بصشكضي ئيسماعيل بصشكضي : : نووسييننووسيين... ... ةيت لةخؤرهةآليت نصوةأاستدا ةيت لةخؤرهةآليت نصوةأاستدا لَلَتصرؤري دةوتصرؤري دةو
  زاطرؤس زةردةشيتزاطرؤس زةردةشيت) ) سؤراينسؤراين((زاراوةي كرماجني خواروو زاراوةي كرماجني خواروو 

  
  . اصة لةكوردستاندا شةذي ناذةوا درثژةي هةيةس 70

 .ئةو شةذة ناذةواية. لة كوردستان شةذثك هةية
چنؤكي و وشةذي چا. شةذثكي كؤنةپةرستانةية

ئةم شةذة . هاوكاري ئيمپرياليزم و كؤلؤنياليستة
. بةهةموو شثوةيةك لة كوردستاندا درثژةي هةية

دةوصةتة كؤلؤنياليستةكان بةهةرشثوةيةك بؤيان 
ئةو شةذة ناذةوايانةيان، لة گةالين خؤيان  كرابثت،

  . داذشتووةئاگاداريةوة پيالنيان بؤ بة. شاردؤتةوة
چاپةمةين تورك لة كوردستاندا، لةسةر ئةو شةذةي 

بةو جؤرة زؤربةي گؤضارو . كة ئثستا ئثمة لةبارةيةوة دةپةيضني، هةرگيز هةواصي راسيت بآلوناكاتةوة
 كة دةوصةت  بريارنامة و پذوپاگاندان، گوثرايةصي ئةوكؤيلة و ،رؤژنامة ئؤرگانيةكاين چةپي تورك

رؤژنامةكانياندا، ئةو هةواص و دةنگوباسانة دةنووسن، كة دةوصةت  ةوة، لة گؤضار ولةبةرئ. دةرياندةكات
بارةي چةپثيت و بةآلم لة. ؤرثك ناهثنن و نانووسنناوي كورد و كوردستان بةهيچ ج. راياندةگةيةنثت

و ئةوةندةي گؤضار .  هةرچيةكيان بووثت، بة ئاساين دةينووسن و لة چاپيدةدةن،سؤسياليزم و كؤمؤنيزم
چاوي  لة نزيكةوة، رؤژنامةكاين چةپي تورك ناوي كورد و كوردستان ناهثنن و نانووسن، ئةوةندةش

  . خؤيان لة ئيمپرياليزم، كؤلؤنياليزم و رةگةزپةرسيت دةگرن
ئةم . بةآلم لة دوورةوة لة دژي ئيمپرياليزم خؤيان دةكةن بة نةذةشثر. تا رادةيةكيش پةسةنديشيان دةكةن

  . تورك گةلثك جثگاي سةرنج و رامانةهةصوثستةي چةپي 
رژمثي سةددام دةستثوةردانثك، گؤذانكاريةك لة دةرةوة  ئةگةر لة دژي:"ةكوريت ئثمة دةكارين ئاوا بثژينب

 كةوتن و لة نثوبردين ". اي خؤي هةبثت لةو گؤرانكاري و هاوكثشةيةدا جثگهةبثت، دةبثت كورديش
خؤ كةوتين هةموو رژمثة فاشي، ديكتاتؤر، تؤتاليتثر، استةوا، ررژمثي سةددام لة رؤژهةآليت ناوةراستد

ة پاصبةيةكةوة نراوةكاين ؤري كةوتين پولكةوتين ئةمانة وةك تي. ليتارةكانةمري، پاشا، شثخ و مي
  . ئةمةش لة خؤرهةآليت ناويندا بة واتاي دةركةوتين رژمثي دميؤكرايت دثت. وايةدؤمينة

  ؟.... د چي دةگةيةنثتئاشيت لة خؤرهةآليت نثويندا بؤ كور
 سةرجنةوة ئاوذ لةمثژوو، لة رووداوة كؤمةآليةتيةكان و سياسةيت سةردةم  ودةبثت كورد بة وردي

 لة رووداوي كؤمةصگا ك، تورك، ئارةب و فارس، لة مثژو وكورد ناتوانن وةنةتةوةي . بدةنةوة و بذوانن
  . هةنلةو رووداوانة واتثناگةن كة. اننو سياسةت بذو

هةصوثستة بكةين، كة لةم رؤژانةدا زؤر ) ئاشيت خؤرهةآليت ناوةراست (ونة ئثمة با لةسةر بابةيت بؤ من
  ؟... ية بؤ كورد چي هاينـ) ئاشيت (بابزانني ئةم. لة بارةيةوة قسة دةكرثت

 لة رابردوودا، ئةمة گةلثك روون و ئاشكراية، ئةو رةوشةي خؤرهةآليت ناوين كة پةيضي لةسةر دةكرثت،
 يةـ) ئاشت (ملة. پارچةكردن و بةخشينةوةي كوردستان بناخةي هةصچنراوة و دروستبووةلةسةر 
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بةو ـة ) ئاشيت (ئةوپارستين . ي خؤرهةآليت ناويندا كورد ديل و پارچة،پارچة و كؤيلةكراوةيةيهةنوك
ةو ئةمةش ب. بةكاربثننزةوتكراويان، ؤكرايت نةتوانن مايف نةتةوةيي و دمثكورد، مةبةستة دثت، كة 

  . ماناية دثت كة ئةم رةوشة لةسةر كورد بةردةوام بثت
افةكاين مبةآلم هةركاتثك كورد، كة داواي . پارثزگاري لثدةكرثتية ـ) ئاشيت (هةر لةبةر ئةوةية، ئةو

ئاشيت  ( خؤي بكات، ئةوكاتةةكاين خةبات بؤ بةدةستهثناين مافة سروشتيخؤي لةو دةوصةتانة بكات،
ئاشيت . (كوردستان كؤصؤنيةكي نثونةتةوةيية. وةدةكةوثتة مةترسية) ؤزيپري) (رؤژهةآليت ناوراست
  . بة واتاي هثشتنةوةي كوردستان لةو بارودؤخةي ئثستايدا) خؤرهةآليت نثوين

 گومان ئةمثب. و سستثمي نثونةتةوةيي ئةم رةوشةيان بةكورد رابينيوة) ئاشيت ( وة20لةسةرةتاي سةدةي 
 سؤضيةت وية لة بةرژةوةندي ـ) ئاشيت (ئةم. ورك، ئارةب و فارسةـيةش لة بةژةوةندي ت) ئاشيت(

 ـة) ئاشيت (ئةوبةآلم بؤ كورد . تة هاوجؤرانةدايةـيةكة لة بةرژةوةندي ئةو دةوصة) ئاشيت. (ئةمةريكاية
هةر لةبةر ئةوةشة لة . و بةژةوةندي كورد لة ئارادا نيية بؤ كورد) ئاشيت. (هيچ جؤرة كةصكثكي نيية

هيچ دةوصةتثكي تاين سؤسيالست، نة كةپيتاليست نةنة دةوصة.  چةكي كيميايي بةكارهثنراهةصةجبةدا
ي ئةو تاوانانة.  رژمثي سةدداميان تاوانبار نةكرد بة شثوةيةكي راستوذةوان، دةوصةيت ئثراق ويشتر

. خينئاگوثچكةي خؤيان گرت و و و وام بوو، بةآلم ئةو دةوصةتانة چا بة مانگان بةردةدةوصةيت ئثراق
 تواين ئةئاوا ،لةبةر ئةوة دةسةآليت دةوصةت و رژمثي سةددامي رةگةزپةرست و كؤلؤنياليست و فاشي

ئةمذؤ لةسةر داگريكردين .  بةردةواميش بثتردستان بةو چةكانة كيميابارانبكات وبةبثسصةمينةوة، كو
ر كؤكوژي بة هةزاران  وةك پارچةيةكة لة ئثراق، ئةو دةوصةتانةي كة لةسة،كوثت و پثناسةكردين كوثت

كورد و كيميايي بارانكردين كوردستان بثهةصوثستيان پيادةدةكرد، ئةوةتا ئةمذؤ لةشكريان رةوانةي 
 ئةو هةموو  داگريكردين كوثت، سةرةذايرثكخراوي نةتةوةيةكگرتوةكان، لةسةر. كةنداو كردووة

ژةندرمةي  (ثك لةو دةوصةتانةها يةكهةروة. نةوة، لةسةر كؤبوونةوة دةبةستثتستييةي كؤبوووثبثهةص
 سستثمي كؤلؤين نثونةتةوةيي دةپارثزثت، بة الة كوردستاناد كة. ) نووسةر مةبةسيت توركياية) (گرنگ

 دةوصةتانة دةكات كة لةسستثمي كؤلؤين نثودةوصةتيدا جثيان گرتووة، ئةو رثك هاوكاري ئةوهةموو پثوة
ريت ئةو دةوصةتانةي كة بة دابةشكرن و پارچةكردين بة كو. كةپيتاليستنب دةوصةتانة چ سةرمايةدار، چ

لة پارثزگاريكردين ئةو  پريؤزي ثصنةوة وبة) خؤرهةاليت ناوراستئاشيت  ( دةيانةوثت،كوردستان
، رثكخراوي الباوةتةخت  لةسةر كة ئةمذؤ شثخثكي ئارةببؤ  دةزانن،بة بةرپرسيارخؤيان رةوشةدا 

  .  بوونپةرثشاني تةواو بؤ و ئةو دةوصةتانةنةتةوةكان 
يش ئةو گوندانة اي يةكودو سوتثنران و كاولكران، يةك لة ،ي كوردد لث نزيكةي دة هةزار گون

  .  نةبيينةيانياندزثو و شةرمةزارئةم دةوصةتانة ئةم كارة. بؤمبابارانكران
 ئةم بة پثچةوانةوة.  بريي لثبكةنةوة ئةو دةوصةتانةنةبوو كة بةصث ئةو تاوان و كارةساتانة شتثك

هةصوثسيت بثدةنگيان وةك  نةتةوةيةگرتوةكانيش. هةصوثستةيان كردبوو رثبازي سياسي خؤيان
 لة  كة كورد، وةك تورك، ئارةب و فارس ناتوانن،ئالةبةر ئةم هؤيانةية. اسةتثكي گرنگ دةپاراستسي

مرؤض بؤ ئاشيت بثت دة) (دةبثت مرؤض ئاشيت بپارثزثت... ( ئةم درومشانة وةكوادابن،ئا ناو هةوصدانثكي
  ). تثكؤشثت

 هيچ شتثكي ،هةوصدانانة لةدةرةوةي راسيت مثژووي كؤمةصگا و سياسةيت كوردةوة نةبثت  جؤرةئةم
 رووداوة ديرؤكي و كؤمةآليةيت و پةيوةندية كؤمةآليةتيةكان و ئةو كاتةش كورد دةبثت،. ترنيية

ئاشتييةي رؤژهةآليت  (ة ئةودةبثت كورد لةوة بگات ك.  بة چاوثكي ترةوة سةيربكات،سياسةتيش
. كة هةميشة دةيصثن و دةيصثنةوة، بؤ كورد لة كؤيلةيةيت و ديلثيت پتر هيچ واتايةكي تري نيية) ناوراست
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 لة زيان و دژي كورد يةك كة ئاوا بثت، وةك لةسةرةوة ئاماژةي بؤكرا،ـ) ئاشت (لةبةر ئةوة ناوةذؤكي
لةناوبردين   بةپارچةكردن وست، لة خؤرهةآليت ناويداراستودروئاشيت .  بؤ كوردنيية تريهيچ سودثكي

ة ةبثت مليؤن مرؤض پترة، تاكو ن30رد لة نةتةوةي كو. كايةوةاليزم لة كوردستاندا دثتةسستثمي كؤلؤني
  . خةوثكة و نايةتةدي) يت لة خؤرهةآليت ناويندائاش (،خاوةي دةوصةيت سةربةخؤي خؤي

دةبثت مرؤض ئةوة بزانثت، چارةسةرنةكردين كثشةي . ةينبثگومان ئثمة كثشةي فةلةستني لةياد ناك
كورد، لةسةر داخوازيةكاين كورد، يةكثكة لة خاصة سةرةكيةكاين نادصنيايي و نائارامي لة خؤرهةآليت 

خؤي لة خؤيدا پثكهثناين هةرمثثكي نادصنيا ) پةتكة و زاصبة (انةي ئيمپرياليزمپؤصةتيكيئاماجني . ناويندا
ئةگةر  و پةيوةنديةكي گرنگي بة نائارامي و نادصنياييةوة هةية،مان كثشةي كةندابثگو. و نائارامة

بواية، ئةودةم سةددام نةيدةتواين بة ئاساين  بزوتنةوةي كورد لة باشووري كوردستان خورت و بةهثز
 ،)ؤكراترتو و دمثگسةربةخؤ و يةك كوردستانثكي (دا،خؤ ئةگةر لة رؤژهةآليت ناضين. كوثت داگريبكات

بةآلم ئةم تثكةصي و . پةيوةندي و تثكةصي نثونةتةوةييش بة شثوةيةكي باشتر دةبينرا. ةبووايةه
مةبةستيش لةم هاريكاريانةي . هاوكاريانةي ئثستا، تةنيا بؤ چةوسانةوةي كورد دةكرثت و دادةنرثن

مةن درثژيش نثوانيان ئةوةية، كة خةبات و تثكؤشيين كورد تةمةندرثژ و تةندروست نةبثت، خؤ ئةگةر تة
  . بثت، بثسةروبةر بثت

  ؟.... لة كثشةي كةنداودا بؤچي توركيا اليةنگري ئةمةريكا بوو
هؤي ئةمةش كة .  توركيا خؤي داية پاص ئةمةريكا و لةو بةرةيةدا جثگاي خؤي گرت،لة كثشةي كةنداودا

مذؤ كثشةي كورد ئة.  هؤ سةرةكيةكةي كثشةي كوردستان بوو،توركيا لةبةرةي ئةمةريكادا خؤي بينيةوة
 لة رؤژهةآليت ناضيندا، ئثستا. رثتلة دامودةزگا جؤربةجؤرةكاين جيهاندا، ئاخافنت و پةيضي لةمةذ دةك

هةروةها لة دامودةزگا و چاپةمةين دةوصةيت . كورد بوونةتة هثزثكي پؤصةتيكي و سةربازي سةرنج راكثش
 و ،رة نووسينانة دةكةوثتاومان بةو جؤچ ـيةوة دةكرثت،) دةوصةيت كوردي (توركيشدا، پةيض لة بارةي
 كاربةدةستاين دةوصةيت تورك، زؤرجار لة ئاخافنت و بةرپرسياران و. جةخيت لةسةر دةكةن

راماين خؤيان دةبثژن و ) دةوصةيت كوردي (گوتنةكانياند،ا، لة دژي ئةگةري دامةزراندين
  ". ا بة هاتنةدي ئةو خةونة نادةنثگدامةزراندين دةوصةيت كوردي خةونة و ئةوان هيچ جارثك ر:"دةصثن

بةروةو ":ادار و بثدار دةكاتةوة و دةبثژنچاپةمةين توركيش بة كايةي خؤي هةميشة دةوصةت لةوة ئاگ
زؤر بة ووردي لةم   چاپةمةين تورك".  گةلثك سةرنج راكثشة،پثشچوون لة خؤرهةآليت ناوراستدا

  . ن رؤژهةآليت ناوين رامان و توثژينةوة دةكةيرووداوانة
لةگةص شالياري دةرةوةي ) نور باتور) (ميللةت (با سةيرثكي ئةو هةضپةيضينةي رؤژنامةواين رؤژنامةي

پرس و پرسيارةكان لةسةر ئةم . بكةين، گةلثك سةرجنراكثشة) ضاهيت هةلةفؤگلؤ (پثشووي تورك
  . بابةتانةن

 لةسةر شةكةي ئثمة لةسةر ئةو مثزةي نةخ،كاتثك نةخشة بثتة دروستكردن تؤ گوتت: "پرس
زراندين دةوصةيت كوردي  ئثمة دةتوانيني پثش بة دامةئايا" ". دروستدةكرثت جثگاي خؤمان دةگرين

  "؟... بگرين
خؤرئاوا هةميشة كورديان ) مةحاص (لةمةرجي ئةمذؤدا دامةزراندين دةوصةيت كوردي گةنگازة: "بةرسض

) كؤمپرؤميس (نثوخؤماندا سازش  لةو كارة لةلةبةر ئةوة توركيا، ئثران و ئثراق بؤ رثگرتن. بةكارهثناوة
كردين دةوصةتثك لةبةرامبةر ئةم ائاو. دةكةين، شتثك كة دةتوانني رثگاي پثبگرين دامةزراندين دةوصةتثكة

ئةگةر دةوصةيت كوردي . بةردةوامي بة ژيان بدات ئةو دةوصةتة ناتوانثت سث دةوصةتةدا شتثكي گةنگازة و
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مةزرا، ئثستاش دةيتواين درثژة بة دةسةآليت دةـدا دا) رسيفة ( لةسةردةمي،يةتواناي دامةزراندين هةبووا
  ". خؤي بدات

  "... ژئاواش دةست لةو خةونة بةردةنتؤ دةبثژيت با ئةمةريكا و رؤ: "پرس
بةآلم لةاليةكي ترةوة، نةمامة . سؤفيةت ئثستا بة گريوگرفيت كؤمارةكاين خؤيةوة خةريكة" :وةآلم

اوة اواش، بؤ كؤنترؤصكردين بري و سةرچئةگةر خؤرئ. ركيا و سؤضيةت سةوز بووةدرةخيت هاوكاري تو
دةوصةتثكي كوردي . تثكي ناذةوا و هةصةيةةتثكي كوردي دامةزرثنن، ئةوة شةوصنةوتييةكان دةيانةوثت د

ان  لةبةر ئةوة بؤ ئةو مرؤضانة ئةوة باشترة، كة سود لة مايف خؤي!؟... نثت چيبكاتااردةورةدراو دةتوچو
  ) 1990سثپتثمبةر .. رؤژنامةي ميللةت (". ئةمةش بؤ ئةوان باشترة. وةرگرن و كورد هاوآليت توركيابن
؟ ئةو وتانة بةو واتاية دثت، كة رامان لةسةر دةوصةيت كوردي، ... اتئةم وتانةي سةرةوة چي نيشاندةد

ةم هةوصة بگرثت، پتر توركيا بؤ ئةوةي كة پثش ب. لةسةر چؤنيةيت دةوصةيت كوردي گفتوگؤ دةكرثت
. دةكةوثتة هاوكاري ئةمةريكا و بؤ مةبةسيت لةناوبردين ئاواتةكاين كورد، لة ئثستا و لة دواذؤژيشدا

بدةين، با ) هةلةفئوگلو ضاهيد (كاروباري دةرةوةياري شالپثش ئةوةي كة سةرنج و بؤچوون لة پةيضةكاين 
  لة گؤضاريبدةين) ند ئةجةضيتبولث (ركياسةرةك شالياراين پثشوي توسةرنج و رامان لة وتةكاين 

ئةمة .  بؤ كورد شتثكي باش نييةادةوصةتثكي ئاو:"دةصثتـدا لةسةر دامةزراندين دةوصةيت كوردي ) تثمپو(
لة . و ئيسرائيلداية دامةزراندين دةوصةتثكي ئاوا لة بةرژةوةندي ئيمپرياليزمي رؤژئاوا. ئاشكرا و ديارة

 ، هةم كوردي شوثناين ترهةم كورد لة وآليت ئثمة. سةرهةصدةداتخؤرهةآليت ناوةراستيشدا، نائارامي 
  . ) 1990ـي سثپتثمبةر  2نامةي مجهوري لة گؤضاري تثمپووةرؤژ (". نائارام دةبن

ضاهيد  (الياري پثشوي كاروباري دةرةوة،ش چ ،)بولثند ئةجةضيت (راين پثشوشالياچ سةرةك 
  . دةبثژن كة كورد لة اليةن ئيمپرياليزمي خؤرئاواوة بةكاردةهثنرثن) گلوهةلةفئو

 بؤ ، ئةوة بريي كةماليستة، كة گرثدراوي ئيمپرياليزمي ئينگليز و فانسا بوو،بةآلم ئةوةي كة ئاشكراية
سةرةك شالياران و شالياري دةرةوة دةخوازن . دابةشكردن و پارچةپاچةكردن و بةخشينةوةي كوردستان

ئةم كةماليستانة لة دابةشكردين .  لةاليةن ئيمپرياليزمةوة بشارنةوة،دابةشكردنةي كوردستانئةو 
هةم گةرةكيانة كورد بةوة .  هاوكاري و هاوهثزي ئيمپرياليزم دةكةنددا،كوردستان و نةتةوةي كور

.  و كلكايةتيةيةئةمة ئةو دووروويي.  لةاليةن ئيمپرياليزمي رؤژئاواوة بةكاردةهثنرثن كة،بةتاوانبار بكةن
  .  دةيبيننيكة لةالي تورك و كةماليستةكان ،يةيةنياليزم و رةگةزپةرستئةمة ئةو پلة ئيمپرياليزم و كؤلؤ

دةوصةيت ئثران، ئثراق و توركيا هيچ كاتثك رثگانادةن، :"شالياري دةوةوة و سةرةك شالياران دةبثژن
لةبةر ئةوةي ئةم سث دةوصةتة بة . يةبثگومان ئةمة زؤر ئاساي" . دةوصةتثكي كوردي ئاوا بكرثت

ةوتةكان و سةرچاوة سروشتيةكان نوردستانيان كردؤتة كؤلؤين و كانةهاوكاريكردين يةكتري ك
هاوكاريكردين ئةو دةوصةتانة بؤ . كوردستان كؤلؤنيةكي نثودةوصةتيية. دةكةنبةهاوكاري يةكتري تاآلن

دابةشكردن و پاچةكردين . شتثكي گةلثك ئاساييةدةوصةتثكي كوردي ژايةيت و رثگرتن لة دامةزراندين د
 سةرؤكي چةپي ،هةمانكاتدا  لة شاليارانسةرةك. ةوة جثجةجثكراوةانهثزئةم كوردستان هةر لةاليةن 

دامةزراندين دةوصةيت كوردي، پثش هةموو كةسثك زيان لةكورد :"دةصثت) بولثند ئةجةضيت (دميؤكرات
  ". ازار و ترش و تاصةوةخؤي دةدات و كورد دةخاتة ژيانثكي پذ ئ

رووي راسيت رةگةزپةرسيت و كؤلؤنياليزمي و دژي ) بولثند ئةجةضيت (ن و هةصوثستانةيئةم بؤچوو
لةهةمانكاتدا بؤ . صةيت كوردي لةزياين كورد خؤيدايةرامان و پةيضي وةكو دةو. ئازادي گةالن دةردةخات

 بولثند. (چةند دووذووي و رووذةشيية! ... .چ ناكؤكيةكي مةزنة. فةلةستيين دةوصةيت سةربةخؤ پثويستة
كاتثكدا رامان لةسةر لة. پؤليتيكوانثكي رةگةزپةرسيت، كؤلؤنياليسيت دووذووي نةياري كوردة) ئةجةضيت

4 



www.kurdistannet.org 
 بةكايت ناوةندي ئةوروثا  22:23 4-5-2005

لةو اليةنانةوة . دةكات و چاوي راستيةكان نابينثت ، بةآلم گوثي خؤي لة هاواري كورد كةذكورد دةدا
 دةبثت ي و خةمؤكيي شپرزةتوشي دةوصةيت كوردي بةرگوثث دةكةوثت،بةآلم كة باسي . هاوكاري دةوصةتة

دةوصةيت كوردي بؤ كورد باشنيية و زيان :"دةصثت  ئةوةش ئاسايية كة،يةكو سةري دنياي لثدثتةوة
  ". بةكورد دةگةيةنثت

وة ةوةكانةينئةم جؤرة گوتنانة، جاران لة پشت دةرگا ئاسنن. لثرةدا ئثمة دةبثت ئةوة بةبري بثنينةوة
امي، پرؤسثسي نوثي خةبات و ئةمةش لة ئةجن. بةآلم ئةمذؤ بة ئاشكرا و سانا دةگوترثن. دةگوتران

هةروةها لة .  دامةزراندين بنكةي كؤمةآليةيت و پؤصةتيكي كوردةوةية لة كوردستانداديناميك و
 بؤ چةپةوة بؤ دمثوكرات و ( توركة، لةرةشي رةگةزپةرسيت و كؤلؤنياليزميئاشكراكردين رووي

. رةشي پيسي ئةوانة ثنثتة گؤذةپانةوة و نيشانيانبداتانيوثيت روويكورد تو ـةكان،) كراتسؤسيالدمث
  . اري ناوي كورد و وشةكاين تريش بةراسيت بثننثشةي كورد دةپةيضن، ناچارن بة ناچكاتثك كة لةسةر ك

 بةرژةوةندي دةوصةيت. بكات هةردةم كورد پارچة،پاچة و دابةش هةميشة و، دةخوازثتتوركپؤلةتيكي 
بةژةوةندي ئارةب و فارس لة پارچة،پارچة بوون .  بةرژةوةندي توركيا، ئثران، ئثراق و سورياية،تورك

لة . بثگومان ئةوة بةرژةوةندي تورك، ئارةب و فارسن. و دابةشكردين كورد و كوردستاندا دةبينن
بةرژةوةندي كورد لة .  تثدانييةرةوشثكي ئاوا پارچة،پارچة و دابةشكردندا، بةرژةوةندي كوردي

نياليزمي تورك، فارس و ئارةب، لؤؤك. دايةوكراتربةخؤداي دمثدامةزراندين كوردستانثكي يةكگرتوي سة
بةم جؤرة هةر پيالنثكيش . دةكةن ةوصةتثكي كوردي بگرن، هةموو شتثكي كة رثگا لة دامةزراندين دةبؤ ئةو

ئةوةتا شالياري دةرةوةي .  تاوتؤيانة خةسصةيت كؤلؤنياليزمنئةم دژايةيت و پيالن و. دژي بگثذن ئاسايية
 هةصبةت ئةم پةيضة درؤيةكي ". كورد لة توركيادا لة مايف خؤيان سود وةردةگرن:"دةفةرموثت پثشوو

 ، لةسةر ئةم درؤ بثناوةذؤكانة،پؤلةتيكي تورك، ئيدؤلؤژي فةرمي دةوصةيت تورك. بثناوةذؤكة
ئثمة . هاومايف كورد و تورك درؤية. رك و كورد وةك هةضينني و هاومافننيلة توركيادا تو. كةصةكةكراوة

  . ئةمة بة شثوةيةكي روون و ئاشكرا، شيدةكةينةوة
 نابثت هيچ ،زيانبةخشةبؤ كورد و  دةوصةيت كوردي بؤ كورد، باشنيية:"دةيةژث) بولثند ئةجةضيت (

دةبثت مرؤض لةسةر . يكا بوونةتة دةسكةال كة كورد بؤ ئةمةر، ئاماژة بؤ ئةوة دةكاتئةجةضيت:" خبوازن
راستيةك هةية، ئةويش ئةوةية، دةبثت هةر نةتةوةيةك ببثت بة خاوةين .  هةصوثستة بكات،ئةم بابةتة

كورد گةلثكي دواكةوتون، دةبثژن . نابثت هيچ نةتةوةيةك نةتةوةيةكي تر بةذثوةبةرثت. دةوصةيت خؤي
زراندووة و مة كة تائثستاش كورد دةوصةتيان دانة،ا ئةمة دةصثنلة كاتثكد. هونةري خؤبةذثوةبردنيان نيية

ئةوة . ثوةبةرن، راستنييةذئةو پةيضة كة كورد ناتوانن خؤيان بة. لةاليةن گةالين ترةوة بةذثوة دةبرثن
بةو شثوةية دةيانةوثت بةرگي ئاصوواآل بةبةري جةستةي . ي كؤلؤنياليزميةبؤچوونثكي رةگةزپةرستانة

لةو بةذثوةبردنة گةلثك بةآلم  خؤيان بةذثوةببةن، رادةبةدةر ناتواننگرميان كورد لة . كةنداذزاوياندا ب
لة سةروو ئةمانةشةوة دةبثت مرؤض مايف كورد و . پريؤزترة كة تورك، فارس و ئارةب بةرثوةيان بةرن

شتثكي تريش كة هةميشة .  ئةگةرچي خراپيش بثت، دانپيابنثت و بناسثت،خؤبةذثوةبرين كورد
ةيت  ئةگةر دةوصيان،. دامةزراندين دةوصةيت كوردي لة پثناوي بةرژةوةندي ئيمپرياليزمدا دةبثت:"ةبثژند

  ". ةيت بةگ و سةرمايةداركوردي دامبةزرثت دةبثتة دةوص
. ةيت كوردي بة خةبايت چةوساوان و زؤرلثكراوان ئاوادةبثتدةوص. اسنتنارپةيض و بپچوونانةش  ئةم

دةبثت بزوتنةوةي .  هةژا و چةوساوةكان رؤصثكي مةزن وازيدةكةن، دةوصةتدابثگومان لة بةذثوةبردين
ش ببثتة  دةبثت كوردي مافةي كورددا بنثن،وورك دان بةتورك و چاپةمةين ت. چةپي تورك، زانكؤكاين

بزوتنةوةي چةپي . بكرتثت واي من دةبثت ئةمة، پتر روون و ئاشكراذبةب. خاوةين دةوصةيت سةرببةخؤ
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لة دژي .  وةكو لثيدوواين، ساصة لة خةبايت خؤيدا بةو جؤرةي سةرةوة كاردةكات70ماوةي تورك ئةوة 
ژي خؤي لةسةر ئةم بناخةية دؤلؤ، بةو شثوةية پروپاگةندة دةكات و ئايةدامةزراندين دةوصةيت كوردي

  . هةصچنيوة
ئةوان . ة ئيمپرياليزمدةوصةيت تورك بةشثكة ل.  لة توركيا دةوصةت، دةوصةيت ئاغا، بةگ و سةرمايةدارانة

  دةوصةتدا، چيينثوةبردينذئثمة دةبثت، لة بة. اربكةن دةوصةيت تورك لة ئيمپرياليزم رزگدةبثت:"دةبثژن
  ". چةوساوة بكةين بة، خاوةين پةيض و بريار

ئةوةنيية، كة بزوتنةوةي چةپي تورك، نةك هةر لةم درووشم و وتانةياندا، : ئةوةي كة دةمةوثت بيصثم،
چاوتان و يخةمة پثش كة دةمةوثت بيبةصكو ئةوة. ين بةرچاويان نيية و هيچيان نةكردووةپثشكةوت

ة خاوين نبكة كورد دة"... ، ئةويش ئةوةيةكةمةوة، هيوام واية كة پةست و نائارامتان نةكةميروون
  ". دةوصةيت خؤيان

ةيت ئاغا، بةگ و  دةبثتة دةوص،دامةزراندين دةوصةيت كوردي:"بثژنبةآلم كاتثك كة چةپي تورك دة
دةوصةيت تورك خراپ :" بةآلم بؤ دةوصةيت تورك دةبثژن".  بةذثوةيدةبةن ئةو دةوصةتة ئةمانةدار،سةرماية

 ئةوكاتة ،يانبةذثوة دةبرثت، بةآلم ئةگةر چيين چةوساوة بيبات بةذثوة، دةوصةت خبةنة دةسيت خؤ
دةكرثت دةوصةتثكي كوريش لةو : صثنئثمة داواكارين كة ئةوةندةش ب" . دةبرثتدةوصةت باشتر بةذثوة

ش لة دژي ئةوكاتة بزوتنةوةي چةپي كوردي. شثوةية هةبثت، كة ئاغا، بةگ و سةرمايةدار بةذثوةي بةرن
 و بگرني چةپي تورك ئةم مافةي كورد رثزپثويستة بزوتنةوة. كورد تثدةكؤشنئاغا، بةگ و سةرمايةداري 

 كورد ببنة خاوةين بةذثوةبةريةكي خؤيي و چيين ين، كة ئثمة ئاواتةخواز،بثگومان. ناسنبية فةرمي ب
كة  گوماين تيادانيية. ، جثگاي خؤيان لةو بةذثوةبردنةدا بگرنرةشوذوتش بة ذثژةيةكي بةرفراوان

 هةژاران و ، لةم هةوصدان و تثكؤشانةدا، سةردةكةون، و ئةمذؤ جثگا دةسيتچةوساوة و هةژاري كورد
تان ياد ـ) پرثنسيب (لثرةدا تةنيا ووشةي،. استيةكي بثئةمال و ئةواليةئةمة ر. چةوساوين كورد دةبينني

كةچي بؤ نةتةوةي . ئثوة مافثك بؤ خؤتان و نةتةوةي خؤتان دةوثت و بةرگريشي لثدةكةن. (دةخةمةوة
  ) ؟... تري ناخوازن و دانيشي پثدانانثن

رةشوذويت كورد، لةو دةوصةتةدا ، پذاين  كة دادةمةزرثتي كورديدةوصةتثك.  ئالثرةدا ساختةكاري هةية
. فارس خؤيان بةذثوةدةبةن چاكتر لة تورك، ئارةب وكورد بؤخؤيان باشترو. خؤيان دةگرنجثگاي 

چوك و  بة ب،بةآلم ئةو دةسكةوتة مةزنة لةاليةن توركانةوة. دةوصةتثك بؤ كورد دةسكةوتثكي مةزن دةبثت
بةر بة دةسكةوتثكي ئاوا بؤ كورد، رووي خؤيان  تورك، بةرامهةم چةپ، هةم راسيت. بثنرخ سةيردةكرثت

بؤچووين  و بةراي ئةز بةبچوك و بثنرخ سةيركردين دةسكةوتثكي ئاوا مةزن، لة ئةجنامي بري. رةشدةكةن
  . هةسيت رةگةزپةرسيت و كؤلؤنيالسيةوة چاوگي گرتووة

  !... كثشةي موسص و كةركوك
هةلپةرستة، لةبةر ئةوةي   توركيش، دةوصةتثكيوةك هةموو بةذثوةبردنثكي كؤلؤنيالستيانة، دةوصةيت

كة لة ئثراقدا بارودؤخثكي نائاسايي و الواز لة ئاراداية، توركيا كثشةي موسص و كةركوك دثنثتة پثشةوة و 
 نائارام و بثسةروبةريدا، توركياش لة ابة داگريكردين كوثت، لة رةوشثكي ئاو. دةيةوثت داگرييان بكات

بثگومان ئةم چاوچنؤكيةتيةي توركيا بؤ .  كةركوكداية و دةيةوثت بيامناشثتةوةي داگريكردين موسص وبري
 لة دژي دةسكةوتثكي چاوةذوانكراوة، كة لةباشووري كوردستاندا بؤ كورد دثتة موسص و كةركوك،

لة دژي  مةبةسيت سةرةكي دةوصةيت تورك لةو رووةوة، دةبثت هةر ئةوة بثت، كة دةيةوثت،. پثشةوة
. نن بة ئاساين بةرةنگاري كورد ببنةوةاتاوةكو بة هةردوواليان بتو.  دةوصةيت ئثراق بكاتكورد هاوكاري
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كة هةر دووال پثكدابدةن، لة .  جثبةجثبكةنئاوادةوصةيت ئثراق و توركيا بةجووتة دةتوانن پيالنثكي 
  . هةمانكاتيشدا هةريةكةيان لة كوردي خؤشي و كوردي الكةي تريش بدات

  !... صةيت لة كوردستانداوچؤنيةيت تثرؤري دة
ئةويش راميارثيت نكوصيكردين . تةنيا يةك رامياري دةوصةيت تورك لة كوردستاندا پيادة دةكرثت و هةية

مرؤض دةكارثت ئةمة بة ئاشكرا . دةبرثت، كة سةپثنراوة و بةذثوةة لة رثگاي تثرؤري دةوصةتةوةكورد
كورد :"و دةصثت ة توندي نكوصي لة بووين كورد دةكاب) ثلدرم ئاكبلوت (سةرةك شالياراين توركيا. ببينثت
. لةسةر كورد ئامادةيان كردبوو SHFالياران لةبارةي ئةو راپؤرتةوة كة سةرةك ش". تورك هةية... نيية

دا بووين كورد نيية، ا راپؤرت ئامادة دةكات، من لثرةوة ئةوة ئاشكرا دةكةم، كة لة توركيSHF:"دةصثت
 ئةو مرؤضانةي كةلةسةر ئةم خاكة دةژين ؟... امن ئةوانة لةبارةي كثوة دةدوثنزمن نا. تةنيا تورك هةية

دةبثت ئثمة ئةو راستيية . هةموويان توركن، ناچارن و دةبثت كة تورك بن، ئثمة بؤ ئةوة هةوصدةدةين
  ". ، ئثمة خةسصةيت نةتةوةييمان لة دةستدةدةينببينني، ئةگةر وانةكةين

بؤ . اتة چ رةوشثكةوة و چؤن چاوةكاين مرؤضةكان نابينثت دةخ مرؤض، كة چؤن سياسةتةبذوانن
  ؟... بةرژةوةندي و خؤپةرسيت چي دةكرثت

ئثمة رثنادةينة ئةوانة، ئثمة نةتةوةيةكي مةزن و پاية بةرزين، كةس ناتوانثت، لةكةيةك بةو "
رؤژنامةي  (". ئامادةين؟ ئثمة بؤ ئةو شةذة ... ئةگةر ئةمة شةذثكة بةرامبةرمان. مةزنيةتيةيي ئثمةوة بنثت

  . 1990 تريماي 31ميللةت 

  زاگرؤس زةردةشيت
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